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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلُت انعطاءاث املزكشيت

 606/2022عطاء رقى 
 

 اجات األسشان(ميسات طبية)احتيتؾريد تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي ل       
 لرالح وزارة الرحة تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.

فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغـ  فـي السذـاركة فـي ىـعا العظـاء مراجعـة وزارة الساليـة / ا دارة 
الل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرـؾل عمـى تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول في غزة خ .العامة لمؾازم العامة

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.000كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات با دارة العامة المؾازم وزارة السالية فـي غــزة 

وتفتح السغاريف بحزؾر مسثمـي الستشاقرـيؽ فـي  60/62/2022السؾافق  الثالثاءيؾم  صباحمؽ  60:00ىؾ الداعة 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلُت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أجرة ا عالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.6
أو بشـػ البريـد وفـي حـال تعـعر ذلـػ يـتؼ  يج  إرفاق كفالـة بشييـة أو شـيػ بشيـي مـؽ البشـػ الـؾطشي أو بشـػ ا نتـاج. 2

مـؽ إجسـالي  %5إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسد مؽ ا دارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة الساليـة بكيسـة 
 مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض. أشير 0 العظاء " كتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة

 الرسؾم والزرائ . . تقدم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنؾاع0
 . لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى اليراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 5
 .0598967679رقؼ :  جؾال. لمسراجعة واالستفدار 6
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/


 

 

 انشزوط انعايت 
 زوض يٍ قبم املتُاقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انع

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء بعد أن يقرأ ىعه الؾثائق ويتفيؼ جسيـع مـا  .1
ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافة وثائق دعؾة العظاء ويقدميا ضسؽ العرض كاممة عمى أن يتحسل كافة الشتـائ  السترتبـة عمـى عـدم 

 التدقيق واالستيسال برؾرة صحيحة.قيامو ب
تيت  أسعار العظاء بالذيكل عمى أن يذسل الدعر رسؾم الجسارك وأجؾر التحزيؼ والتغميف ومراريف الشقل والتحسيل والتشزيـل  .2

 والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسراريف األخرى.
سحـؾ أو التعـديل أو الذـظ  أو ا ضـافة فـي يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبًا بـالحبر األزرق أو األسـؾد فقـي ويحغـر ال .3

العــرض وكــل ترــحيح مــؽ ىــعا القبيــل يؾضــع عميــو خظــيؽ متــؾازييؽ بــالحبر األحســر ويعــاد كتابــة الرــؾا  بــالحبر األزرق أو 
 األسؾد ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾي .

غمـف مغمـق بكحكـام ويكتـ  عميـو عظـاء تؾريـد يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دخؾل العظـاء فـي م .4
وكــعلػ اســسو وعشؾانــو باليامــل ورقــؼ  106/2022لرــالح وزارة الرــحة لمسشاقرــة رقــؼ  ميســات طبيــة)احتياجات األســشان(

م / الياتف والفاكس ورقؼ صشدوق البريد الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظـاء وعميو تبميـــغ ا دارة العامـة لمـؾاز 
وزارة السالية خظيًا بأي تغيير أو تعديل فـي عشؾانـو وعميـو أن يكتـ  أيزـًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـو العظـاء وعشؾانيـا وبخـالف 

 ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.
اء السـدة السحـددة يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليعا الغـرض لـدى ا دارة العامـة قبـل انتيـ .5

 لعلػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مغمقًا .
مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ  أشير 3يمتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافع السفعؾل وال يجؾز لو الرجؾع عشو لسدة  .6

 العروض.
 السظالبة بالتعؾيض.التعاقد أو  إنياء لمظرفيؽيحق  أو ارتفعو ال األسعار وفي حال انخفز .7

 ثاَيًا: انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي: .6

  وكعلػ الديرة العاتية لمذركة.صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة الكيسة السزافة 

عمــى السشــاقص أن يرفــق بعرضــو الشدــخة األصــمية مــؽ أيــة كتالؾجــات أو نذــرات أو معمؾمــات فشيــة تعــرف بــالمؾازم السعروضــة  .2
مؾبـة فـي دعـؾة العظـاء وكذا كانـو تمـػ العيشـات غيـر قابمـة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا وكعلػ يقدم مـع عرضـو العيشـات السظ

 والؾقو العي يسكؽ رؤيتيا فيو وكال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات يرغ  بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتؾضيح عرضو. .0

 اث انعطاء: ثانثًا: تأييُاث وضًاَ
ا دارة باسـؼ % مـؽ اجسـالي العظـاء 5كفالـة دخـؾل عظـاء بكيسـة  : يمتزم السشـاقص أن يرفـق بعرضـوتأميؽ الدخؾل في العظاء .6

مـؽ  سـشد دفـع معتسـد صـادر عمـى شـكل شيؾر مؽ تاريخ فـتح السغـاريف 0السفعؾل لسدة  ةساريوزارة السالية  -العامة لمؾازم
أو تعيد بحجز مبمـغ مـؽ السدـتحقات فـي غـزة  ا نتاج أو البشػ الؾطشيشيػ بشيي مؽ بشػ  أو عمى شكل كفالة أو بشػ البريد

ومؾافقة وزارة السالية عمى ذلػ وال يشغر في أي عرض غيـر معـزز بتـأميؽ دخـؾل العظـاء عمـى أن تعـاد تأميشـات الـدخؾل فـي 
 .مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض ؽشيريالعظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ العي لؼ يحال عمييؼ العظاء بعد مدة 



 

 

يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بـأي جـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـع لمعظـاء السحـال عميـو تأميؽ حدؽ التشفيع:  .2
 مـؽ سـشد دفـع معتسـد صـادر وزارة السالية وذلػ عمـى شـكل -ا دارة العامة لمؾازمباسؼ % مؽ إجسالي قيسة العظاء 60بكيسة 

أو تعيد بحجز مبمـغ مـؽ السدـتحقات فـي غـزة  ا نتاج أو البشػ الؾطشيأو عمى شكل كفالة أو شيػ بشيي مؽ بشػ  بشػ البريد
 .ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيع إلى الستعيد بعد تشفيع كافة االلتزامات السترتبة عميوومؾافقة وزارة السالية 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 
يذكل مدير عام المؾازم العامـة لجشـة فـتح مغـاريف العظـاء وتقـؾم ىـعه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر  :اريفلجشة فتح السغ .6

 -السشاقريؽ أو مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا جراءات التالية:
س المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا إثبات عدد السغاريف في محزر فتح السغـاريف وكـل عظـاء يفـتح مغروفـو يزـع رئـي - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وكثبات عددىا.  -  

 ييؼ.قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثم  - ت

التؾقيـع مـؽ رئـيس المجشـة وجسيــع األعزـاء الحاضـريؽ عمـى العظــاء ومغروفـو وكـل ورقـة مــؽ أوراقـو وكـعلػ عمـى محزــر  - ث
 المجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

قـؾم يحدد مدير عام المؾازم العامة األشخاص أو الجيات العيؽ تتيؾن مشيؼ المجشة الفشية التـي ت لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
بدراســة العــروض مــؽ الشــؾاحي الفشيــة والساليــة والقانؾنيــة وتقــدم تؾصــياتيا السشاســبة لمجشــة العظــاءات السركزيــة بعــد أخــع السعــايير 

 -التالية في االعتبار:
 ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء. - أ

اصفات المؾازم السظمؾبة عمـى جـدول يعـد ليـعه الغايـة  تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعايير الفشية وفقًا لسؾ   -  
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

يؤخع بعيؽ االعتبار كفاءة السشاقص مـؽ الشـاحيتيؽ الساليـة والفشيـة ومقدرتـو عمـى الؾفـاء بالتزامـات العظـاء وسـسعتو التجاريـة   - ت
دييالت التي يقدميا أو الخدمة التـي يؾفرىـا وقظـع الريـار وورش الرـيانة و كـعلػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاجر  والت

 ولمجشة استبعاد عرض السشاقص العي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىعه الستظمبات.

 قدمة.تبدأ الدراسة بالعرض العي قدم أرخص األسعار ثؼ العي يميو حتى تتؼ دراسة العروض الس  - ث

إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية با حالة عمـى مقـدم أرخـص األسـعار ومـؽ حـق  - ج
 المجشة الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.

سعار تشتقل الدراسة إلى العرض الـعي يميـو بالدـعر إلـى أن في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض العي يتزسؽ أرخص األ - ح
 ترل إلى العرض العي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسبا  استبعاد العروض األرخص بذكل واضح.

دم إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾدة السظمؾبـة يفزـل السشـاقص الـعي يتزـسؽ عرضـو ميـزات إضـافية ثـؼ السقـ - خ
لمسشتجات السحمية  ثؼ السشاقص السكيؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة  ثؼ مدة التدميؼ األقل إذا كانو سرعة التدـميؼ لسرـمحة الـدائرة 

 السدتفيدة.

 خايسًا:ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
اقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عمى الستعيد العي أحيل عميو العظاء استيسال إجراءات العقد الخاص بقـرار ا حالـة وتؾقيـع االتف .6

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل أسبؾعيؽ مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. .2

ــة  .0 ــى  إذن خظــي مــؽ لجش ــازل ألي شــخص آخــر عــؽ كــل أو أي جــزء مــؽ العقــد دون الحرــؾل عم ال يجــؾز لمستعيــد أن يتش
 العظاءات التي أحالو العظاء.



 

 

لمسشــاقص أو الســؾرد الرجــؾع عمــى لجشــة العظــاءات بــأي خدــارة أو ضــرر ناشــا عــؽ تقــديؼ عرضــو فــي حالــة إذا مــا ال يحــق  .4
رفزو لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا ألغو لجشة العظاءات دعؾة 

 العظاء في أي وقو أو أي مرحمة دون ذكر األسبا .

ــة وكــعلػ العيشــات السعتســدة  .5 ــؾاردة فــي قــرار ا حال ــؾازم وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط الستفــق عمييــا وال يمتــزم الســؾرد بتدــميؼ الم
 والسعكؾرة فيو.

 سادسًا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـ
ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائـرة المـؾازم العامـة إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريد  فرض غرامة مالية: .6

%( مؽ قيسة المؾازم التي تـأخر فـي تؾريـدىا عـؽ كـل أسـبؾع تـأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخير 6أن يفرض غرامة مالية ال تقل عؽ )
ار خظـي وفـؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف في التؾريـد نـاجؼ عـؽ قـؾة قـاىرة   وفـي جسيـع األحـؾال عمـى الستعيـد تقـديؼ إشـع
 واألسبا  التي أدت إلى التأخير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبو ذلػ.

إذا نيـل الستعيـد عـؽ تشفيـع التزاماتـو بسـا فيـو التزامـو بالتؾريـد أو قرـر فـي ذلـػ أو تـأخر يحـق  الذراء عمى حدا  الستعيد: .2
ة إصدار القرار بذراء المؾازم السمتزم بيا الستعيد بشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آخـر لسدير عام دائرة المؾازم العام

عمى حدا  ىعا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات ا ضافية وأية خدـائر أو مرـاريف أو عظـل أو ضـرر يمحـق 
 ي إنعار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.بالدائرة السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحاجة إلى أ

استبعاد عرض السؾرد العي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد السبرم معو: وىشا يحق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـو العظـاء اتخـاذ  .0
شاسـ  مـع قيسـة ا جراءات الالزمة بحق الستعيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة التـأميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أي جـزء مشـو بذـكل يت

 المؾازم غير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىعه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.
ــؾازم العامــة تحرــيل األمــؾال السدــتحقة ليــا فــي ذمــة السشــاقص أو الســؾرد مــؽ األمــؾال  .4 وفــي جسيــع األحــؾال يحــق لــدائرة الم

 لحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.السدتحقة لعلػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات ا

 -سابعًا: حم اخلالفاث:
 في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض. - أ

بالعقــد يحــق ألي مــؽ يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي خــالف يتعمــق  00إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــالل  -  
ــة  ــاطق الدــمظة الؾطشي ــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســؾل بيــا فــي مش ــى السحكســة السخترــة وتظبي ــالمجؾء إل الظــرفيؽ حــل الخــالف ب

 الفمدظيشية بيعا الذأن.
 شزوط يتفزقت:ـ ثايًُا:

ظة غيـره بظريـق مباشـر أو إذا استعسل السشاقص الغش أو التالع  في معاممتو أو ثبو عميو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاس .6
غيـر مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمـى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يمغــي عقــده فــي الحــال 
ويرــادر التــأميؽ مــع عــدم ا خــالل بحــق الــؾزارة السظالبــة بالتعؾيزــات السترتبــة عمــى ذلــػ فزــاًل عــؽ شــظ  اســسو مــؽ بــيؽ 

ؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىـعا فزـاًل عـؽ اتخـاذ ا جـراءات القزـائية ضـده السشاقريؽ وال يدسح لو بالدخ
 عشد االقتزاء.

إذا أفمــس السشــاقص أو الســؾرد يحــق لمجشــة العظــاءات إلغــاء التعاقــد معــو دون المجــؾء لمقزــاء وكــعلػ مرــادرة مبمــغ التــأميؽ  .2
 ككيراد عام لمخزيشة العامة.

بتؾجيـو كتـا  لمؾرثـة يفيـد بـعلػ دون الحاجـة إلـى  لعقد السبرم معو أو مـا تبقـى مشـود جاز إلغاء اإذا تؾفى السشاقص أو السؾر  .0
 استردار حكؼ قزائي يقزي بعلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىعه الحالة.

 
 



 

 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

يقدميا السؾرد عمى حدابو الخاص . يحق لؾزارة الرحة والجية السدتفيدة إجراء التفتيش أو االختيار عمى السدتمزمات التي 1
 دون الحق باالعتراض.

. يمتزم الستعيد الكيام بالتؾريد اليسيات التي تظم  مشو في السكان والزمان السحدد مؽ تاريخ استالمو أمر التؾريد الخظى  عمى 2
مؾاقع العسل  ىتى وصؾليا إليكؾن مدئؾال عشيا حأن يتؼ نقل السؾاد واألصشاف السظمؾبة بظريقة تزسؽ سالمتيا وعدم تمفيا و 

 ومخازن وزارة الرحة في غزة.
 . مؽ حق لجشة االستالم رفض أية كسية أو الرشف بكاممو إذا وجد مخالفة في الذروط العامة أو الخاصة أو السؾاصفات.3
سدتفيدة التأكد مؽ . أي مؾاد يقؾم السؾرد بتؾريدىا يج  أن تيؾن مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية ويحق لمجية ال4

 ذلػ بالظرق التي تراىا مشاسبة وعمى حدا  نفقة السؾرد.
 % مؽ اليسية ا جسالية دون االعتراض مؽ قبل السؾرديؽ. 30. لؾزارة الرحة الحق بزيادة اليسية أو إنقاصيا بشدبة ال تتجاوز 5
 ا لؼ يرد نص خالف ذلػ.. في جسيع األحؾال تيؾن عروض األسعار بالذيكل وشاممة لمزريبة السزافة م6
. في حال مخالفة السؾرد ليل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة وزارة الرحة أو 7

يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيع والرجؾع عميو بالتعؾيض عؽ كل عظل أو ضرر لحق بيا 
الحق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا مؽ السؾرد العي يميو في الدعر أو الذراء بالظرق التي  كسا أن ليا

% مراريف إدارية مؽ ضسانتو البشيية وليس 10تراىا محققة لسرمحتيا وكلغاء التعاقد معو ودفع فروق األسعار مزافًا إلييا 
قد أو تخمف عؽ أو عرقل عسميات التؾريد الحق في السظالبة بأية تعؾيزات أو لمسؾرد العي خالف أي شرط مؽ شروط التعا

السظالبة باسترداد كفالة حدؽ التشفيع أو السظالبة بفروق األسعار إذا تسكشو الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر اقل مؽ سعر 
األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ السشاقرة العي تؼ التعاقد بسؾجبو وفى حال عدم كفاية الزسانة لتغظية فروق 

 تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا.
 حد  آلية وزارة السالية وبعديكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاقرة  .8

عمى أن  سؾاصفات الؾاردة برحيفة الذروط والسؾاصفاتتقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالة عمى تسام وحدؽ التؾريد طبقا لمذروط وال
 . ستالم والتقارير الفشية الالزمةمحزر اال يرفق مع الفاتؾرة

 . لمجشة العظاءات السركزية الحق بتجزئة األصشاف أو كسياتيا بيؽ أكثر مؽ متعيد   وذلػ بسا يتشاس  مع السرمحة العامة.9
ئسة بأسساء األدوية وكسياتيا التي قام باستيرادىا مؽ الخارج مختؾمة مؽ الجسارك . يمتزم مؽ يرسؾ عميو الرشف إحزار قا10

 .بالسعابر وىعا ال يذسل الرشاعات الدوائية الؾطشية السدجمة بؾزارة الرحة
 السؾرد بالتالي:يمتزم  .11

 .إرفاق شيادة الترشيع الجيد لمذركة السرشعة 
 .إرفاق شيادة تداول السدتحزر في بمد السشذأ 
  إرفاق شيادة تحميل إحدى التذريالت لمسدتحزر با ضافة إلى بيان تركيبة السدتحزر كاممة مؽ السؾاد الفعالة والغير

 فعالة.
. التؾريد: يتؼ التؾريد ليامل اليسية السظمؾبة في غزؾن مده ال تزيد عؽ أسبؾعيؽ مؽ صدور أوامر التؾريد ويج  أن ال تقل 12

شتيؽ عشد التؾريد أما األصشاف التي تيؾن السدة بيؽ إنتاجيا وتاريخ الرالحية ليا اقل مؽ صالحية األصشاف السؾردة عؽ س
 ( الخاص بيا.shelf lifeسشتيؽ فيج  أال تقل صالحيتيا عؽ ثمثي مدة حياة الرشف )

 Double. بخرؾص األدوية السدتعسمة مؽ مذتقات الدم يج  أن يكؾن السدتحزر قد مر بعسمية تعكيؼ مزدوج )13
inactivation ويرفق مع عرض الدعر شيادات الرقابة الشؾعية لو مرحؾبة بذيادات خمؾه مؽ فيروس التيا  اليبد )B C 



 

 

شذأ وليس مؽ الذركة وان تيؾن الذيادات مردقة مؽ الجيات الرحية في بمد الس 2  1ومؽ األجدام السزادة لفيروس ا يدز 
ويظبق نغؼ التحميل الجيد حد  WHO مسشت  صادرة عؽ مركز معتسد مؽ كسا يج  إرفاق نتائ  التحميل ل السرشعة فقي 

إفادة مؽ الذركة السرشعة بأن نفس التذغيمو السردرة إلى فمدظيؽ مدتعسمة في بمد السشذأ أو تؼ  إرفاقمتظمباتيا .كسا يج  
 ترديرىا واستخداميا في بمدان أخري. 

تؾصف بكؾنيا أصشافا حداسة وقد ال تتؾفر لدى الؾزارة ا مكانيات الفشية  . يشظبق الذرط الدابق عمى كل األصشاف التي14     
 لتحميميا محميا أو التي قد يدتغرق تحميميا مدة زمشية طؾيمة وتحدد ىعه األصشاف في أوامر الذراء التي تردر لمسؾرد بعد الترسية . 

تحميل األصشاف السؾردة بدح  تذريالت عددىا يكافا  يتؼ والسؾاد السخبريةبخرؾص أصشاف األدوية والسيسات الظبية  -. أ15
(N+1  )-حيثN  وذلػ عمى حدا  السؾرد مع التزام السؾرد بتعؾيض الؾزارة عؽ ليل صشف  -ىي عدد التذريالت السؾردة

 .عدد العيشات السرسمة لمفحص والتحميل
 مؽ الذركة السرشعة ليافة التذريالت السؾردة عشد التؾريد. شيادات التحميل السعتسدة بكرفاقيمتزم السؾرد  - 
 يحق لمؾزارة تحميل أي صشف تذػ بسخالفتو لمؾاصفات الفشية وذلػ عمى حدا  السؾرد. -ج
 التؾريد عمى أن مؽ تاريخ إتسام  حد  ألية وزارة السالية. يكؾن الدفع لقاء األدوية السؾردة 16  

اء السشاقرة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا وبدون إبداء األسبا  ودون أن يكؾن لسقدم العظاء .  لؾزارة الرحة الحق في إلغ17
 الحق في السظالبة بأي تعؾيض.

. لؾزارة الرحة خالل فترة سريان العقد الحق في زيادة اليسيات السظمؾبة أو تخفيزيا كميًا أو جزئيًا ندبة ال تزيد أو تقل عؽ 18
 بشفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض مؽ السؾرد .% مؽ اليسية السظمؾبة و 30
 السحدد . ل أي عظاء يتؼ إحزاره بعد السؾعد. لؽ يشغر ألي عظاء غير مدتؾفى لمذروط القانؾنية ولؽ يقب19
شريي  -األشكال الريدالنية )العبؾة( عمى جسيع MOH. عمى السؾرد طباعة عبارة )مباعة لؾزارة الرحة الفمدظيشية 20
 .الفياالت( وعمى الرشاديق الخارجية -قراص أو التحاميل أو اليبدؾالتاأل
 . يج  االلتزام بأن تيؾن األقراص واليبدؾالت في عبؾات عمى ىيئة أشرطة )نسظية(.21
 زجاجة فقي.  100. يج  االلتزام بان ال تزيد اليسية مؽ زجاجات األدوية السؾجؾدة داخل كل كرتؾن عؽ 22
 بأن تيؾن جسيع العبؾات لمرشف الؾاحد متداوية اليسية. . يج  االلتزام23
. عشد تؾريد أي كسية مؽ األدوية يج  التشديق مدبقًا مع مدتؾدعات األدوية السركزية في غزة وأن يكؾن التؾريد خالل 24

ؼ اليبير والتي تحتاج الحج ساعات الدوام الرسسي مرحؾبًا با رسالية أو الفاتؾرة وفيسا يخص محاليل الديمزة والسحاليل ذات
 الماكؽ تخزيؽ كبيرة يتؼ تؾريدىا حد  الظم .

. يج  عمى السذترك تحديد اسؼ الذركة السرشعة وبمد السشذأ لمرشف العي يتقدم بو في السشاقرة وتحديد رقؼ اليتالؾج 25
 وكرفاق اليتالؾجات الخاصة بالرشف وذلػ عشد تحديد الدعر.

 لجشة االستالم في السدتؾدعات. إلىمشدوبيؽ معتسديؽ مؽ قبل السؾرديؽ  . يج  أن تدمؼ األدوية مؽ قبل26
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 األسعار و انكًياثجذول 
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No. 

      2,000  PCS DENTAL MIRROR  1 

      300 Box/50 AMALGAM CAPSULES SIZE 1  2 

      300 Box/50 AMALGAM CAPSULES SIZE 2  3 

      250 JAR/40G COLTOSOL TEMPORARY FILLING 4 

      1,000  PCS DIAMOND BURRS FISSURE  5 

      1,000  PCS DIAMOND BURRS INVERTED  6 

      1,000  PCS DIAMOND BURRS ROUND  7 

      200 roll MATRIX BAND ROLLS (0.5) 100 CM 8 



 

 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No. 

      200 Kit ROOT CANAL PERMENANT SEALER (Endoflus) 9 

      250 Set 
GUTTA PERCHA SIZE 25,30,35,40 FOR EACH BOX  

(150 /BOX) 
10 

      500 SHEET/6 ROOT CANAL FILES SIZE 15-40  11 

      250 Box /100 DENTAL NEEDLE 27G, 0.4X21MM, SHORT (YELLOW) 12 

      250 Box /100 DENTAL NEEDLE 27G, 0.4X30MM, LONG (YELLOW) 13 

      250 PCS SURGICAL BURRS HIGH SPEED  14 

      150 JAR/50 DENTAL ABSORBANT GELATIN SPONGE 15*7*7 MM 15 

      200 Box /100 SALIVA EJECTORS  16 

 



 

 

 
 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

ــؼ ــ  ـــ ىؾيــة رق ــع أدنــاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر أنــا السؾق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأق
 ـــــــــــــ بالتــالي:ـبرفتي مسثاًل عؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـؽ شـروط عامـة وخاصـة  106/2022وتفيسو كافـة مـا ورد بؾثـائق العظـاء السظـروح رقـؼ  بأنشي قرأت .1
 .قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات ومؾاصفات وألتزم التزاماً 

مؽ تاريخ  أشير 3كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة . 2
 آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

وزارة مـؽ قبـل  ء السعكؾر أعاله والتـي يـتؼ طمبيـاكعلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عمى بسؾج  العظا. و 3
مــؽ تــاريخ العقــد عمــى أن تيــؾن تمــػ األصــشاف الســؾردة مــؽ قبمــي وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط  وذلــػ الرــحة

 السشرؾص عمييا في ىعا العظاء.
 كل ما ورد بو دون أي ضغي أو إكراه .وىعا إقرار وتعيد مشي بعلػ أقر وألتزم ب     
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